
 

 

 

 

 

 

 

Voor ons gezondheidscentrum Oud Rijswijk zijn wij per 1 december op zoek naar een 

 

 POH- Somatiek 

24 -28 uur, zwangerschapsvervanging. 4 maanden.  

Bij geschiktheid is er kans op vaste uren na de zwangerschapsvervanging. 

 

 

 
Kenmerken Gezondheidscentrum: 
Oud Rijswijk is een dynamisch gezondheidscentrum met meer dan 6000 patiënten en is gehuisvest 

in verzorgingshuis Vredenburgh. Het team bestaat uit 4 huisartsen, 1 physician assistant,  2 POH 

S, 1 POH GGZ en 5 doktersassistenten.  

 

Jouw profiel  

• Als POH-S ben je  verantwoordelijk voor de zorg rondom onze patiënten met  DM/CVRM . 

Je houdt je eigen spreekuur waarbij je nauw samenwerkt met de huisartsen en 

doktersassistentes. 

• Je bent gediplomeerd POH- S; bij voorkeur met verpleegkundige achtergrond (BIG 

geregistreerd) 
• Je hebt ruime ervaring met eerstelijnszorgprogramma’s voor chronische zorg  (DM en 

CVRM) en ervaring met Insulinetherapie is een must. 

• Je hebt meerdere jaren ervaring met werken in een huisartsenpraktijk of 

gezondheidscentrum; 

• Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling; 

• Je bent een harde werker en een collegiale teamspeler; 

• Je kunt goed zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen; 

• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands. 

• Ervaring met Promedico is een pré. 

 

Ons aanbod  

• Een leuk team waarbinnen je je verder kunt ontwikkelen in je vak; 

• De vacature is in eerste instantie voor zwangerschapsvervanging maar bij geschiktheid is 

er een kans op een vast aantal uren na het vervanging; 

• Veel ruimte voor bijscholing; 

• Je bent werkzaam met nog een andere POH die al jaren werkzaam is op de praktijk; 

• Er zijn gezamenlijke intervisies/FTO met POH’s vanuit de regio.  

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gezondheidscentra. 

 
 

Over Arts en Zorg 
Wij bieden in onze gezondheidscentra vernieuwende, klantgerichte geïntegreerde eerstelijnszorg. 
Dat doen we met 600 collega’s voor 180.000 patiënten, verspreid over het land. Huisartsen, 

fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners zetten zich iedere dag in voor de 
gezondheid en vitaliteit van onze patiënten, met hoofd en hart, deskundig en gastvrij. Er wordt 
veel energie gestoken in vernieuwing en digitale innovaties die de patiënt behulpzaam zijn. 
 
Ook de ontwikkeling van onze interne organisatie krijgt veel aandacht. In 2016 is een 

transformatie gestart van een managementhiërarchie naar zelforganiserende teams. We 
verwachten dat in 2018 binnen Arts en Zorg alleen nog maar zelforganiserende teams werken. 

Verder is een LEAN-traject gestart voor de hele organisatie en loopt er een Hospitality-programma. 



 

Alles met als doel: meer verbinding met de patiënt en met elkaar, minder werkdruk en meer 

werkplezier. 
 
Wil je meer te weten komen over onze organisatie? Kijk dan op www.artsenzorg.nl.   
 

Verklaring Omtrent het Gedrag en referenties 

Wanneer je in dienst komt van Arts en Zorg worden referenties gecheckt bij voorgaande 

werkgevers en wordt een recente, positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. 

 

Hebben wij jouw interesse gewekt? 

Dan nodigen we je graag uit te solliciteren via een e-mail naar sollicitatie@artsenzorg.nl.  

 

Vragen 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: 

Marion Kuper, regiomanager, 06 86889566, mkuper@artsenzorg.nl 

Patty Hempelman, POH-S, 070 3908989, phempelman@artsenzorg.nl  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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